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Rapport från förbundsstämman 
Årets förbundsstämma var intensiv och engagerade många att delta i debatten. Det arbete som 
styrelsen utfört under 2013 och 2014 godkändes och resulterade i att styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Nio motioner behandlades. Tre av dem bifölls, tre ansågs besvarade och tre 
avslogs. Vidare antogs nya förslagen om revidering av stadgarna, de etiska riktlinjerna och 
förbundets intressepolitiska program. Samtliga dokument kommer att få en ny grafisk form och 
läggas ut på hemsidan så snart det är möjligt. En verksamhetsplan och en budget för de 
kommande två åren antogs också. Ett intressepolitiskt uttalande om betydelsen av föräldrarnas 
delaktighet när det gäller socialtjänstens insatser antogs också. Skrivelsen, som nu finns på 
Attentions hemsida, har skickats till myndigheter och media. 

Slutligen valdes en styrelse, revisorer och en valberedning, se bilaga. Protokollet kommer att 
skickas både till ombuden och föreningarna så snart det är justerat. 

Projektens föreläsningar 
På söndagen, direkt efter stämman, berättade Kerstin Alm och Ingela Halvarsson om två av 
Attentions projekt; Egen styrka respektive Vägar till jobb. Bägge projekten har nyligen producerat 
nya material, som alla deltagare fick med sig hem. 

Egen styrka startade i september 2013 och ska pågå till augusti 2016. Projektet har till uppgift att 
identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd upplever. 
Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till 
strategier för att motverka utbrändhet och stress hos gruppen. Målgrupperna är föräldrar, 
anställda och Attentions lokala föreningar. Det övergripande målet för projektet är att stödja och 
rusta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd. Projektet ska vidare nå ut 
med kunskap om vad familjerna har för behov till de myndigheter och aktörer som möter 
målgruppen. Det material som tas fram ska kunna användas i anhöriggrupper anordnade av 
kommunernas anhörigkonsulenter.  

 
Här finns mer information om Egen styrka 

Vägar till jobb-projektet är inne på sitt tredje och sista år. Projektets informatörer, vana föreläsare 
med egen AS-diagnos, besöker arbetsplatser för att informera om de styrkor och fördelar som 
finns med AS. Föreläsarna ger också konkreta tips och råd på hur man kan hantera utmaningar 
som kan uppstå på en arbetsplats.  

 

 

 

Här finns mer information om Vägar till jobb 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://attention-riks.se/varaprojekt/pagaende-projekt/egen-styrka-projektet/
http://attention-riks.se/varaprojekt/pagaende-projekt/vagar-till-jobb-projektet/


Socialstyrelsens kunskapsstöd ang. ADHD 
Förmiddagens avslutades med att Agneta Hellström, som är konsult till Socialstyrelsen i ADHD-
frågor, presenterade den myndighetsgemensamma satsning på kunskapsstyrning som pågår för 
att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg. 

Satsningen omfattar bland annat:  

• Ett samlat kunskapsdokument 

• Fickbroschyrer med information om ADHD som kan delas ut till personer med diagnosen 
och deras anhöriga, 

• Film och handledningsmaterial till elevhälsan om förhållningssätt och bemötande vid 
ADHD, 

• Broschyrer för utredande personal inom hälso- och sjukvården som sammanfattar hur en 
utredning går till och hur man ställer diagnos.  

Läs mer här: Kunskapsguiden om adhd 

Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar? 
I förra veckan släppte Attention en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till 
barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar.  

Bland all intressant fakta som finns i rapporten så vill Attention främst belysa hur betydelsefulla 
socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrarna och hur viktigt det är att föräldrarna 
görs delaktiga i processen. Attention vill särskilt uppmärksamma att de föräldrar som själva har 
egen diagnos uppger att de får mindre stöd än andra. 

Till rapporten 

Vårens studiecirklar 
Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter. Inom ramen för Egen styrka bedrivs sju pilotcirklar 
som ska utvärderas och längre fram resultera i en ny cirkel. Utöver detta kan förbundet 
subventionera Attentions föräldracirkel med studiematerial och 2 000 kr. Sänkningen beror på att 
vi fått sänkta bidrag för denna verksamhet. Vi vet dock att det finns kommuner som kan ge vissa 
bidrag till cirklar. 

Kontakta ert studieförbund och rådgör hur man kan finansiera cirklarna. 

En förutsättning för att få bidrag är att cirklarna beslutas i föreningens styrelse, skicka 
protokollsutdrag till förbundet, och därefter anmäls till aktuellt studieförbund där de också kan 
hjälpa till med att rekrytera cirkelledare. Kansliet erbjuder hjälp med information och 
administration runt cirklarna. Hör av er till birgitta.engholm@attention-riks.se före den 11 maj om 
ni har beslutat att starta en cirkel i höst. För cirklar i ”Din Rätt” kontakta johanna.wester@nsph.se 
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